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1 _ D. DUARTE DA COSTA
2 - D. GIL EANES DA COSTA
3 - D. ÁLVARO DA COSTA
4 - D. JAIME, duque de Bragança
5 - D. MARTINHO DE CASTELO BRANCO,

Conde de Vila No,va de Po,fiimão
6 - REI D. MANUEL
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7 - PADRE FRANCI,SCO REEELO

8 -* FìAiT{hlA D. TEONOR

ü - SCil,RlhlH.& DA SENI"IORA DE ChltÈVRES, sotreira.
'i* *- S0fi,Rtt'l!-1"& DA $Hrui'l0nA DF CH!ÈVftËS, casada com o senhor de Fienes
'i1 -- $ËNI-ECRA DE Ct-ilÈVnË$

1,2 * D. BRITFS DE VILHËNA, duquesa de Coinrrbra.



O PAINEL

Refere o catálogo do Museu de Sã,o Roqu,e que represênta o Gasafne,nto
d,o rei D. Manuel com D. Lêonor de Gastela.

APONTAMENTOS BIOGRÁFICOS

O rei D. Manuel ,nasceu, em 1469 ,e Íaleceu a 13 de ,Dezenrrbro de 1521.
Tendo enviuvado da sua segunda rnulher, a rainha D. Maria, resolveu 'no\B-
mente c€sar-se, pretend'end,o para o efeito a infanta de Caste|a D. ,Leonor de
Aústri'a naseida em 1498.

,Para negociar o casaÍnento tnandou o seu camarei'r'o-mor Álvaro dra Cqs,ta a
Gaste|e.,coÍn 'o p,re,texto. de op,resentar ic'urnprimentos de boas.vindas ao 'rei D.

Canlos; ssu. rprirno, (futuro imperador Carlos V) ,man endo assirn o maior siEilo
sobre âs suâs intenções. Ern poucos tneses o embaixador concluiu as r,rcgocia-

ções necessárias e ,e'ÍÌÌ ,breve assinou o contnato ,nupcial ,êrn rìoilïÌê, d,ê rD.,,Manuel

a22de Maio de 1518(?). Todos os,membros da corte rportuguesa se sentiram
satisfeitos cotttr â feliz no'tícia, 'excepto o prínci'pe 'D. João que ((nunca d,isso
mostrou ter ,giosto o,u contentarnentoD.

nAssentado e conÍirmado ,o ,contrato por ambas as ,partes, Álvaro da Costa
como ,pr'ocurador de el-reii rD, ,Ma,n,u,e'l e com títtdo de em"baixador, recebeu a
Rainha eìm seu 'no'me)). ,Passa,rarm ,qu,inze d,ias d,e Íestas e D, 'l-eonor partiu 'd,e
Castela iacomp,anhad,a de vár,ios fidalgos, atingindo a úr,onteira po,rtug'uesa ern 23
de No'vembro. Estava a rainha entre o Duque de Alva e o bispo de Córdove
quand'o aí chegou o pri,mei,ro português que Nhe foi beiliar a rnã,o D. Mar,tinrho
de Castelo Branco, ,co,n'die, d,e Vila ,Nova de Fortimão. SeEuiir,am-se-lhe nessa
hom,e,naEern, ,o'co'n'd'e de Tentúgal, ,D. Rodrlgo de Melo, o ib,iqpio do Porrüo D. Pedro
da Costa e ((p,or d,erradei,ro o arcebispo dre Lisb,oa ,D. Martinflo 'dà Gostau.

A Rainha ,aco;mpan,hada de üod,os os Íidal'gos castel,hanos ,e portugius5ss g

sua Eente atra\resso,u depo,is o ri,beiro de Sever s passou à rna'rgern ,portuguEsa

onde a ,aguarda\ram o 'Duque ,de $p6Eança rD. J,aimre e b,iqpos, condes e Íida|gos
coÌn ({sua gente de cavalo,}) ((euiêr passava de dois milu. En;tregue ,a fltrinifii2, o
duque dre Alba regressou a rCastela nras algurns fidalgos 'castel'hanos aoompa-
nharam-na até ao ,Crato onde se deu o encontro ,coÍn ,o Rei D. 'Manuel. ttDepois
d,a Rainlu ter chegad'o, oheEou Ë-frsi às nove 'horas da noite o q,ual a Rain,ha

ve'io re,ce,ber no peitor'i,l da escada 'da sala, onde se 'Íizeram suras ,cortesias oo,nr'o

dentre nnarido ,ê rrlulheÍl. Passado isto be,ijou ra ,mão a D. Leonor o 'Prínoipe
D. João, qus viena com seru pai e'após ,Ele o Senlpr D. Jorge, duque de Coinú,ra

e mestre, de Sa,ntiago e 'de Avis. trE porque a Rainha rtinha já ceado, houve logo
na mgsma Eal,a serão; ,nesta ,fitgsrrrÌâ norite os reoe,beu o Arceb'isrpo de l-isboal.

<tPassados dois dias, em que houve mu,itês Íêstas, iogos e danças, se des-
pedira,m os sen,hores de GastelaD ,com excepção d,o Monsieun de Trege,ny, ca\ra-
leiro da or'dem do tosão de ouro, <rque veio pa'ra rnordoffÌo-rïÌoÍ da Rainhall.

Para a Servirem; trouxe ela consigo al,gu'mas darnas entre as quais a mulher de
Guilherme de Croy senhor de C,hiévres t<e druas sobrinihas do 'rnesro Gh'i6v,nes,
que ta,mbém vieram corn ela, uma casada com Monsieur de Fienes no condado
de Flandres, e ouítra ,que. depois caso'u' com Monsi,eulr António Marquez de
Berges, no ducado de Bravantell.

Do 'Crato 's'aíu ,o real casal'para Almeir'i'm onde a ,uÍïÌa |égu,a' da vila o aguar'
davam os lnfantes D. 'Luis, D. Fernando e D. Afonso, acompanhados ,dos his,pos
de La,mego e de Viseu ,e dos condes de Marialva ,e d,a Fe'ira., Seguira,m 6'srp,o,is

para Almeiri'm o,nde os esp@ra\Íam'as lnÍantas D. lsatbel ie ,D, Beatr'iz acorn,pa-
nlradas 6q puquê .de Bragança, dos condes de Portalegre, Tarouca e Vimioso, de
D. Beatriz, filha do condestável D. AÍonso, e de outras damras. No dia seguinte
D. M,anuel rece'beu a ordem do tosão d;ê ouÍo, que lhe mando,u seu cunhado;
o rei D: Garlos de Casttela.
' ttO iautor rprinciparl ,que úez vir este casamento a efeito foi o sobredito Gui-
lherme de Croy, se,n,hor de Chièvres que absolutarmente governa\ra o rei D. Garl,osn
p,elO,qu,g O rei D. Manuel lhe rmrand,O'U da,r um riCO ,presente, ,a,Ssim OOnnO à SUa
mulh,er e às duas so,bri,n,h'as ,q,ue viera,m coln a Rain|r6.

O d'r.lque d'e Bragança, D. Jainr; era sobrinh,o 'do rei D. 'Man'uel, por ser
Íilho da su,a ,ir'rnã, 6 dsqsrss3 de Bragança D. lsabel e do teroeiro du,que D. ,Fer-

nando ll justiçado ,êrrÌÌ Évora.
Nrasceu em 1469. O re,i D. rManuel seu tio;'d,eclarou.o seu rh,erdeiro em 1498,

posição g1n reuê se rmranteve a'té ao na'soim,ento d,o oríncÍpe ,D. ,Mig'u,el 
'dta Paz,

ern M,arço de 11199. ,Casou, em 1502 com D. Leonor de Mendoça que assassinou
no ano de 1512 ((p'reoc'upado de algu,ma suEestão dia,bólioa>. No ano segui,nte
o rei D. Manu,el encarreEou-o de che'fiar uínÌa expedição a África para conqu,istrar
a cidade de Azamotr, o ,gue ,cons,êgu,iu com todo, o êxito.

Casou segunda vez, no ano de 1520, ,corn rD. Joana de rMendonça, dalRa
da rainha D. Leonor. Falece,u em 20 dte Setembro de 1532,

o conde de vila rNova d,e P,ort,lmão D. ,MARTINHO DE CASÏELO BRANCO
fo,i ve'd'or de fazenda dos reis iD, João ll ,ê'D. Manuel, carnareino-mon de D- João lll
(quando ,ai'ndia prínci,pe enr í516 e d'epois de rei ern 1522), regedo,r das justiças
e governador da casa do cível. rFoi escolhido pelo 'rei D. Manuel ,para seu testa-
ÍÌÌentê,iro e tamhém gioz,ou de grande valimento iunto de tD. João lll. O tÍtuüo
foi-lhe concedido por Garta de 18 de rMaio ds 1504.



o, ÁLVAR0. DA cosrA eira filho :d,s uma irunã ;de D. J,orgre da Gosta,, o
Cartdeal de Alpedriniha. Servia de gurmdra.roupa iôo Íei ,D. M,anuel e nera-lüre
muito arf'eiçoadrorl quando o;prínci'pe D. João nfficeu (6 de.Junho de í502).
Por is6o. sua lilulfu€Í Beatriz de ,Faiva ío'i escot,hida para cr.iar o príncipe coilno

. suìa anÌa de leite. <,Pelo ternpo adiante subiu Álvaro da G,osta a .carnarsiro-mÌor
de El-Re'irl, o' qual ,rtdele m'u,ito confiaval. O rnesrno rei I'he deu o o,fício de
'ãÍlÌ1'eitro.m:Or ,QUê pAsSOu ,ao5 SeuS d,eSCendenteS. uFOi ele qu,gm em .SaragOça
eín 1517, ìproicurou dissuadir o ,imprrera'dro,Í 'D. Carlos e o n,osìÍ)o ilustre co[ÌÌprâ-
triota e :na\regador ,Fel não de Magralhães de ,celebralern o úarnoso con;trato de
navegação; forarn i'núteis o's seu's esforços d'o que deu pante a e|-rei D. Manuelt.
foi'lhe concedido o títu|o de Dom para si e seus desce'ndentes pelo rei D. Ma-
nueltnp,or em Castela ter negociado o côsamento d,'en,tre,ele e a rai,nha D. Leononl.
Em Fevereiro d,e 1521 Ío'i trdeputado> de 'D. Manuet no contrato de oasa,ÍïÌeÍì,to
da:lnfanta D. Beatr.iz cotn o, Du,que de Sa'boia. F.r<ercia iá en,tão o oa,rEo de vedior
da.{azenda da rainha D'.Leonor. Segundo o grenealogista Manue,l Álvares ped;rosa.
ÁlÚar'o da Costa tdoi o ,pìÍ1iÍneiro :pÍov,êd,oÍ d,a Sa,nta Gasa da rMise,r"icórdia de
Lisboa e o ,que úez e or'denou os santos institutos por que ss govêÍlìall isto é,
o seu Co'm,promisso ,morreu dois anos depois de ,D. ,Manuel e fo,i comendador
cle S. Vloente da Beir,A na ord,em de Avis, co,m o ihábito de Gristo. Segundo

'ootÍo genéatoglsta, Álvaro da Gos'ta teue a ,comenda de seu pai e por morte do
re'i D. Manuel se retirou para Évora onde rmand,ou ooÍìstruirr o seu' túmulo no
mosteiro de Nossa Senrhora do panaiso.

o senhor D. Jo'rge, 'duque dre coimbra, úi]ho natural do fiei D_. João ll e,
portantq 'p'rimo coirrnão do' ,R,ei D. Manure!, ,c€üsot^r ,ern 1500 roo,fil D. Brites d,e
Vilhena, Íilha do Senlh,or D. Álvaro, irm,ão do Durque de Bragança ,D. Fornrando lt.' Esta 'senrhora, cotïìo descendente do Rei ,D. João I de ,Fortugal, era ,prima
'da Rain,ha D,'Leonor de Aústria, tarnb'érn d'escendente desse re,i, e do se,u, própr:io
marid,o.

Do seu casa,rnento nasoEraffr quatro ,filhos s ,qu,âtÍo filhas.
Estas, curjas datas de nascirnento se iEnorarn, Íoraln: D. Helena de Lencastre,

que sucedeu no cargo de Gomendadeira do Mostei'ro de Sa,nt,os em 'Usboa a
,snâ râvó D. Ana de ,Mendônça (lEE0-1-S7g):

D. Maria de Lenaastre
D. ,Filipa de Lencastre
D. lsabel,dB,L,enc6tre

Todas e6tas se,nhoras. entrara,rn iuíìtas n,o M,o,steiro de S. João de Setúbal
no dia 24 &,Slnho de 1b29, onde .a,terceira fo,i prioresa.

BIBLIOGffAFIA PR}NCIFAL
V,ictor Ribeiro, A Santa Gasa rda Mriscricfud,ia ,do Usboa, p. 2g9 ,e seg.
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I\PONTAMENTOS SOBRE A CER]MÓNIA DO CASAMENTO CATÓIICO
O casamento pode celebrar-se nurna igreia ou em casa.
No prkneiro caso, poderá rrea,l,iearr-ss ou não, du'rante, a m,isqa.
Os úuturos esp,osos co,locarn-se na iEreja 'n'o lugar do costurne (ondinária-

ÍÌÌente ju'nto à balaustrada) com duas ou três testem,un,has, convindo ta'nrrbém
que seurs pais 'e os mieÍnibros das suas Ía,rnílias estejam presentes. O pad,re
rev'ests-sê então de so'brepeliz e ;e,stola. Se se dever celebrar a nÌissa, toma todos
os ,pa,ramentos (,excrepto o manípulo).

Tendo o ,,paúe úeito com o c'lér'ígo as saudtações do costume, coib're-se e
vai para o alta'r oom as mãos juntas. Ao chegar a,o altar descobre-se, dâ o b,ar-
rete ao clérigo; sobe a,o estrad@, ao rneio e volta-se 'pa,ra o povo. O cilá.igor
tendo'posto o ,barrete do padre erïì luga,r co,nrveniente, vai a,o lardo da epísto,la
pega no Ritual, a'b,re-:o, e sustenta-o d,i,ante do'padre. Ao mesmo,tempo, os futuros
esposos, tendo tirado as luvas, se ÍNi levarern, ,veeÍn para d.iante do altar com
as teste'mu,nhas. Os futuros e$posos aioelham no.erstrado ou, d€çlÍâ,rf superior ou
a alguma distância dio altar, o flì,aÍid,o, à direita ,ê ã ,trÌul'hêr à esquerda, ê as
testemunihas conse,ruatn-se de pé junto deles. O padre interoga entã,o os espo-
sos para thes pedir o seu' rnútuo consenti'mento, expresso s, 'euâl, o padre lhes
d{z que lhe dêern a sua mrã,o dircita. Faz então o sinal da cruz sobre e,les e diz:
EGo coNJUGo vos etc.. o clériEo apresenta ide,pois o hissope ao padre, que
asperge os €sposos três veÈes. Volta'se em seEu,ida o p,aidre para o altar e
benze o anel con'jugal. De;pois o clériEo apresenta o hissop,e 4q ,padre q,ue
aspêrge o anel em forma de cruz. 0 padre entrega 6 ,fuisge,p,e. p€gâ no anel e
dá-o a'o esposo. Este mête'o no dedo anelar da esposa, @ ,o, padre abençoa-o,s
fazendo so'bre eles o sinal da cruz,',è dizendo: lN ,NOMÍNE pATRls ,etc.. ,Em

seguida diz as orações do Ritual e depois os espo'sos e as testermu'nhas retiram.se
para os seus l'ugares. Se houver a benção do rnatrirnónio, o padre celehra a
rnissa e druran,te o FATER voltaln os esposos ao altar,,e.co,rì,cluido este, volta.se
para os €spgSou e diz oraçõ,es ,que estão 'no m'issa,l rso,bÍe ,os esp,o-
sos. O ,cléri'gto torna a pôr o ,missal na estante ê os esiposos tornarn a voltar
p'ara os seus lu,gares.

Não se óençoam as segnrndas n{pcias. Todavria, se íor costumer abençoar
o "rnatrirnónis rqurârìdo só a nnulher case pe,la prirneira vez, pode conser,v,ar_se-

, É'convenientíssirno que o rnatrirnónío se celebÍê, rtâ ígrefa; ,se se contrair
em casa, na p'resenga dro ,páno,co e teste,mru,rúas, devem os esposos v,ir à igreia
para receber a bênção nupcial, ,nÌa,s o padre n,ão exigirá deles no\ro consenti-
merÌto.

BIB,LIOGRAFIA
P. L,e Vavasseur, Gerinronial Romano, ,Lisboa 1B&4,p. p. 342 e,344.



A ANTTGA TGREJA DA CONCETçÃO

Existiu na Íregnresia d'a Madalena, em LiEboa e o seu ÍÌontê ainda perdura

na actulal rua da Gonceição, ìrulgo Retrose'iros. Devia ficar aonde estão hoJ'e

os dois primeiros quarteirões desta rua, lado direitor vindo da M,adalena entne

a r,u,a deste nome e a dos Douradores. Era conlaeci'd,a vulgarnrente pelo sirnples
nom,ê de CONCEIçÃO embora houvesse en ão a rua travessa de Nossa Se,nhora

da Gonceição dos Freires e a rua do Adr,o da Real lgreia da Conceição. Mas,
antes do terernoto de '1755, já era desígnada vulgarmente como nA Conceição
Velhall. Es,tudernos alguns pontos d,a sua história q,u'e nos interessam para a

coÍnprsensão deste trabalho.
O lnúante D. Henriq,r"le mandara constru'ir uma ernrida ÍÌo sítio do Restelo,

ern Lisboa, m,u,ito perto do ponto onde as ernLra,rcações de alto bordo costu,ma-
vam fundear, por ser bom o ancoradouro.

Doou-a aos Freires da Ordern de Cristo. de que era mestre e admlnistnador,
ordehou que os da rnesrna Ordern ali fossem pôr enn prática as suas indicações:

- de oÍerecor socorros espirituais a todos os rnar€a,ntes, agasalhando os que

,clegassem e não tivesseÍn lryo pa,ra onde ir, ministra,ndo tratamento aos enf,er-

moè e pratica'ndo outras o'bras de ca,ridade evangélica.
:: ' Nessa capela Íoram armados cavaleiros da Ordem de Cristo muitos ma-

rèantes (entre os quais Vasco da Ga,rna e seu irmtão Paurlo da Gama) que tam-
b'ém aí recebiam a confissão e a comunhão a'ntes de partircm para as dssco.
ber.tas ulltrarnarinas e esperaìram o tempo' de embanq,ue.

" 'Querendo o rei D. M,anue| construir nesse local da capela uma casa religlosa
em memória de tais descobertas (o acttr'al convento dos Jerónimos) deu em
trocìa aos freires de Cristo uma casa 'de rnaiores dimensões si'tuada na Mad,al.ena,

a qual tilúa sid,o sinagogn de iudeus. Este templo Íoi pu,riÍicado, afeito de novon
e cônsagrado a Nossa Senhona da Co,nceição.
: D. Mam.lel dotou esta igre,ia com rendimentos pa,ra a sua sustentação e

deu-lhe regirnento a 29 .de Janeiro de 1504, aprovado por Júlio ll, que exi'nriu

a igneja e as pessoas dela do poder do Ordinário e as sufeitou a el-rei conÌo
administrador da Ordem de Cristo. Desse regimento consta gue ((a d,ita igreja
de Nossa Senhora é fe,ita e aoabadan e dotada na ,Ordem do Mestrado de

Nosso Senhor .lesus Crlsto com 50.000 réis de rend,a ârruâl dada da Íazenda
real sendo 30.000 reis para o comendador dra dita ,casa, 10.000 réis para a fábrioa
da dita igreja e outros 10.000 réis, para urn oapelão p.rinci'pal que era o vigário e

9.m0 réis para cada um dos seis oapelões restantes que eram pagos pela Casa
da Índia. Quei o vi$ário quer os capelães tinham o há'bito de Cristo. D. Manuel
impôs-lhes as seguintes obrigações curiosas:

Assim, no artigo 10.o recomenda. que os capelães, iluando virem os altares
r.evestídos, virão d,e maneira que lhes não aparegam os p'és, e oom muita hones-

tidade, e não vindo assim, serão apontados e pe,rderão seus sa,lários. No artÍgo
segi.li'nte manda que o vigário, ,capelães, tesoureiro e moços de coro são o,bri-
gados, cada quinze dias, a rapar stras barbas e coÍoas, e a trazere'm os seus
cabelos feitos eÍn tanta altura quo lhe apareça me'!a orelha, para cete,brarem

coÍÌÌo o d,ireito ÍÌEnda, e não o fazend,o assim conco,rrerão etn 'perder seus
ordenados.

A prirnitiva igre,la da Conceição era muito vistosa e alegre, de uma só nave,

e côm uÍna porta prlncipal virrada para o poe'nte e outra para o Sul. Nela havia
rrm altar-mor e dois ((travessosD.

Em 30 de Novemrbro de 1519, o alrnoxariÍe das obras da Gasa da Índia em
l-Esboa, AÍonso Monteiro (vide caderno n." 3 desta Colecção) Íciz um oo'ntrato
com o carpinteiro de m,açanaria Afonso Gonçalves; esta'ndo pÍesentê Jorge
Afonso, seu irmão, do qual se extrai o segufnte resu,mo. O d,lto carp,inteiro
obriga-se a ftazer qua'tro poiais e a grade DO RETÁBUILO DA CONCEIÇÃO DESTA
GIDADE QUE JORGE AFONSO É OBRIGADO A PINTAR. E os 'd'itos po,iais que
assim o dito carpinteiro há-de iazer, hão-de ser pela miesma maneira que os
outros quatro velhos ,estão feitos que não hão-de sorvir por sereln iá podtcs.
E o dito Afonso Gonçalves larâ a dita grade em que se assentar o, dito retábu,lo
doutra m,aneira segundo agora se costuma e se possa arfiìar e d'esarÍnar o dito
retáb,r"l!o. E seja obrigado o dito Afo,nso Gonçalves a rurdar o sacrário o,que
no dito retá'bulo está a fazer u,n'las portas p'ara o dito sacrário. E por.tudo isto
que assirn se o;briga a tàzer lthe darão dei nril reais e a mad,e,ira que Íor neces-
sári,a. E o pagamento qr.le lhe fa'rá o dito Afonso Mo'nteiro será seEu,ndo se
costuma e TANTO QUE EL-REI NOSSO SENHOR MANDAR DAR DINHEIRO PARA
ESTA OBRA. Testemunhas: o viEário d'a Conceição e J,orge Afo'nso seu irmão.
Assi'naturas: Afonso Gonçalves;'Francisco Rebelo g. vy'carius; Jorge Afonso;
Atonso Monteiro.

Em 22 de J'ulho de 1521 a o,bra dos <pilares e gradesl estava pronta, o
qure Íoi certificado pelo pin,tor 'd,o Rei, Jorge Adonso.

Muito mais tande, no século XVlll, o rei D. Pedro ll decretotr que as terças
dos cavaleiros da Ordern de Cristo tivessem o ÍÌ@srrìo enca'rgo das comendas
dos cornen'dadores e gue assim cofiÌo esses, pelos re,ndimentos delas, eram
obrlgados a r,eedificar, conservar € ornar as suias igreias âÍÌêxâs, assim tambóm
o fossem os oavaleir'os a respeito da igreja da Conceigão, pelo rendimento das
terças. O dinheiro era aplicado para as obras da capela-mor, que po,r essa ocas'ião
alnda não estavam concluidas e quo, sabêmo-lo pelo Pad're Carval,ho da Costa
oonsistira'm na instalação nessa capela, de numa exce|ente tribuna toda .dou-



radaD. A igreia era então designada co!ïÌo rfiea'l Colegiada de Nossa Ss,n,h,ora
da Conoeição.

O terremoto de 1755 pouco prejudricou esta .igreia; mas o lncêndso que
clepois se dese'nvolveu tta abrasou de Íorma que deta se não via mais que o
esqtreleto c\om toda a pedraria estalada. O r,ei D. José rnandou e,ntão erigir urna
barraca. no sitio da capela-mor, para os Freires rerzarem e o corpo da igreja f'o,i

derno|ido por causa d,o ,novo plano r,egu:lar da cidade, sendo então o seu portal
oolooado na Írontar,ia da actual igreia da Madalena.

O Ma'rq,uês de Pombal ma,ndou co,nstruir uma igreia para os Freires no sítio
on'de estava a antiga igreja da Misericórdia, conserua,ndo a Ír'ontaria laterat do
templo que ainda hoj,e podernos admirar na rua da Alúândegp. É esta igreja a
actualmente co,nhecida como a Conceição Velha. A ig:"eia e instatações da Mi-
sericórd,ia quasê inteiramente d,estru.idas pelo terre,moto p.assara,m para a casa
professa da Gornpa'nhia de Josus, a S. Roque, extinta pelo Marquez de Ponlbal.
Da antiga igrel'a da Misericórdia escapou do ter€moto a oapeta d,o Espírito
Santo, que é hoje a capela-mor da ig,reia da Conoeição Vetha.

Por trma rnemória apresentada pelos Freires da Ordem de Cristo existente
no templo da Conceição Velha euâodo da extinção das ordens religi,osas se sabe
quê estes Freires eranÌ professos e não regulares, pelo que não estavam depen-
dentes do convento da Or.de'm em To,rnarr e era,m apresentados (nomeados)
pelo rei, como Mestre da Ordem. Segundo um velho documento, a comenda
eriada pelo rei D. Manuel na igreja da Gonceição tinha o títu.to de Santa Mania
de Lisboa;

De uma re'presên;tagão que os Freires de Cristo fizera'm a D. .!oão Vl se
tira que o co'mendador de Salrta Maria de Lisboa era ((o inspector da dita igrejau.
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OBSERVAçÃO DO PAINEL E DEDUçõES PARA A SUA
TNTERPRETAçÃO TCONOGRÁF|GA

A figura (3) está identirfi'cada pela inscrição na orla do Ínanto da Ordem
de crlsto que en\rerga: D. ALVARO DA cosrA 1.o PRovEDoR DEsrA cAsA.
En'tão, o par q'ue está a ser a'be,nçoado por um padre deve ser consti,tlrúdo
pelo rei D. Mônu€l e pela rainha D. Leonor, pois D. Áhraro da Gosta teve prin-
cip,al actuação nas negociações do seu casarnento. A cena passô"sê no tnansepto
de uma ig.'e1',a de que se vê a capela-rnor. Não pode po,is repÍês€otâr o teroeiro
casamen.lo de D. Ma,nuel que foi celebrado pelo aroebispo D. Martin,ho da Gosta
nuÍna sala do pa|ácio de D. Manuel no Crato. Assim, deve ser a cer,imónia
da bênção nu'pcial ,após casamento em casa. Logo, as personagens que acom-
panha'm o casal real deve,m ter sid,o as suas três testemun'has de casanrento
e o,utras pessoas da sua fa'mília ou das suas relações.

Visto que Álvaro da Gosta enverga o há'bito da Ordem de Cristo de qr.le

D. Manuel era o governador, além de qug a única lrnagem quo se vê é unr
Cristo cr'uci,fi'cado é de presurnir que esta i,greja onde se realiza a cerimónia,
seja a da antlg'a Gonceição dos Feires de Cristo de Lisboa. Sendo assirn,
o sacerdote (nunca u,m bispo pois não usa mitra, báculo, anel ou lwas) de,ve
ser o vigário da Conce,ição e D. Álvaro da Costa porde ter sido comendador de
Santa Maria de Lisboa. Sabendo-se que Jor'ge AÍonso estava enoaregado de
pintar o re,tábul'o da Conceição cerca dos fins do ano de 1519, podermos adÍnitiÍ
que o painel qu'e esta,m,os estud,ando é da sua a,utoria.

Voltando à tenta,tiva de identificar os pêrsonagpns deste pa!'nel pintado
cerca de 1520, deduzirernos que o sace'rd,ote que abençoa o par real é o vigÉrio
da Conceiçãq FRANCISCO REBEIO.

Atrás da rainha D. Leonor encontra,m-se qrmtro damas: duas, à frente, iovens
e formosas e du,as mais atrás (u'ma, quase encoberta) aparentando idade ÍnaúJra.

A j'ove'm que está mais em evi.dência usa o cabelo enrolado, à frentc, desde
a fronie à n'uca e so,bre ele u'ma boina segura por unÌ firmal.

A outra teÍn o manto colocado sobre a cabeça e usa o cabelo penteado
para trás e de risca ao rneio. As duas senhoras de mais idade usafil tou,ca que
l,hes coibre a testa e oculta as orelhas ê, sobre ela urn manto. Surge-nos, natu-
ralmente, a hipótese de que estas damas tenham sid'o as qN,re acompanharanr a
Rainha a Portuga,l

Então, as personagens 11, 9 e 10 serão a SENHORA DE CHIÈVRES,
a sua SOBRINHA casada e a sua SOBRIN,HA soltsira. A senhora (12, dew
ser a mesma que se encontra no retá,bulo que pertênceu à igfefa do Paraíso,
onde está colocada à Írente de três meninas m,uito parecidas, provaìrol,mgnte aüaa



filhas. Ora em. Portuga,l, a quando do ter,ceiro casamento de D. Manuel, a Íamília

aparentada com o rei e com três irmãs era a do Senl'r,or D. Jorge, duque de Goim-
bra, Íilho 'natural do rei D. João ll e casado com D. BRITES DE VILHENA no
ano de'1500.,Então, deve ser essa nobre darna a figura (12). Co'mo seu pai, o

senhor D. Alvaro (Íilho do segtrndo duque de Bragança D. Fernando) se casou
com sua mãe D. Filipa de Melo em 1498, não poderia ter muito mais que qua-
renta ,anos de id,ade em 1420. Mas não estra,n,hemos o facto de ela apaÍentar
idade rnais avançada neste painel, pois devernos notar que já tinha sido mãe
de oito Íilhos, iá ti,nrha perdido os dentes (o que se vê no painel do Paraíso, em
quê os lábios estão retraidos por falta do apolo dentár,io), além de que era
bastante feia, so,bretudo por possuir um queixo m,uito saliente.

Dos personagens que acompanham o Rei, três estão colocados lado a lado,
atrás dele, e deveÍn ter sido as suas tesle'm'unhas .de casarnento. O do m'eio,

situado atrás de D. Manuelr era por certo o de rnais elevada categoria. Ora, com,o
é parecidissimo com a gravura que reii,resenta D. JAIME, DUQUE DE BRAGANçA,
deduaire,mos ser este nobre tituNar, sobr,inho do rei. Sa,bendo que ele estava
viúvo aqtrando da c'hegada de D. Leono'tr, cornpreend'êÍGfiÌos a razã'o da presença
de D. Brites de Vilhena no séqtrito da Rainha porque, dém de sua parente,

eta a da,ma casada de mais elevad'a categoria do reino.
O personage,m que está ao lad,o esquerdo do .duqtre D. Jaim,e talvez seja o

conde de vila Nova de Portimão, D. MARTINHO DE CASTELO BRANCO, pri-
meiro português que beil'ou a mão à rainha D. Leonor quando d,â suâ chegada a
Portugal e 'pessoa da maior valimento junto do Re,i.

Atrás de D. Alva,ro da Costa êncontram-se dois ho,noens, um dos q,uais

ssff reuâsê enco,bêrto: se notarmos a cxtraordinária semelhanga da figura (1) com
D. Álvaro da Costa poderemos pensar qu,e fosse,m seus Íilhos. De facto, ele
teve três: D. Gi| Ea,nes da Costa, homem célebre do reinado de D. João lll;
D. Dmrte da Costa, arÍneiro-mor do reino desde 152L e D. Manuel da Costa
gue rÌorrou mancebo em 1532. (1). Nesta ordem de ideias, a fi,gura (1) será
D. GIL EANES DA COSTA e a Íigura (2) será seu irmão D. DUARTE DA COSTA,
um dos fidalgos que acompanharam a infa,nta D. Beatriz à Sabóia. A presença
bsm destacada no painel de D. Álvaro da Costa ,com dois dos seus Íilhos leva-nos
à hipótese ds ele ter sido plntado por sua enoomenda a Jorge Afonso. lembre-
mo-nos de que os comendadores eram obrigados A ORNAR as suas igrejas. Note-
rnos, ainda, a atitude de D. ÁLVARo, QUE FAZ UM LARGO GESTO COM A
mão direita, estendendo o dedo ,indicador e colo'cando a mão esquerda sobre o

coração. Voltado para o par real, isso talvez signlfique que ele aceitotri e ,cutlÌ-

priu a incumbência do rei (mão sobre o coração) e que fo,i o obreiro desta
un,ião (gesto da mão direita)

O Rei D. Manuel, de ca,beça desco,berta e com uma boina na mão es-
qu,erda, usa um tnaj,e que não ê de cerlmónia constituido 'poÍ um saio ou
tabardo q,ue desce até aos joelhos, soh urna o,pa roga,gante do mesmo tecido
de cor verm,elha, calgas (meias) golpeadas nos joelhos e sapatos de cor ês'GUrâ,

qu:drados e Íê,corta'd,os na gaspea em golpes angulares semelhando arneias.

Esta rnoda deve ser à espanhol,â ou à Flanrenga (1).
No peito ostenta u'm cordão de oiro com várias voltas, do qual pe'nde uma

joia com rurbi ,central e três ;pérolas. Usa barbas. O cahelo cortado em Írania
so,b,re a fronte, cai-lhe sobre a nu'ca e, lateralmente, dirige.se d,e ciina para baixo
e da frente para trás. Note-se, de ipassagem, eu€ este retrato de D. Ma'nuel é

muito semelhante à sua Íiguração de um rei-mago no retábulo do Salvador que

será i'nterpretado num dos cadernos da pr,esente série.
A rainha Leonor usa vestido de tecido de cor esverdeada cuia ,parte inferior

esconde o calçado. Aberto no peito e apertado com uma f,ila de botões metá-
licos (de oiro?) a sua cintu,ra é 'bastante alta e envolvida por ,u'm cinto de
peça,s metálicas, de ouÌo ou do'ur,adas, com unla porção tnédia que desce
até aos joelhos. Sobre os om:bros e arra,stando-se pelo chão vê-se um manto de
tecido igual ao do vestido. Vár,i,as joias ornamentam a Rainürar Íorm:ando uma
coifa so;bre o cabelo e pendendo das or'e,lhas, send'o o cordão que usa idêntioo
ao do marido, não lhe Íaltando uma jo'ia semelhante mas sem rubi c.entral. O
Traje da Rainha deve ser a moda flamenga (2).

É evidente o estado adiantado de gravidez da Rain'ha. Sabendo nós que o
lnfante D. Carlos, seu pr,irneiro filho, n,asceu a 18 de Fevereiro dre 1520, podemos
afirrnar que o painel foi pelo rìÌ'enos esboçado antes desta data.

O viEário Francisco Rebelo está paramentado com pluvial, capa que qual-
qLler clér:go pode usar para imprimir maio'r solenidade às c.erimónias. Tern
a cabeça 'cob,erta pelo barre*e, usa o cabelo cortad,o (rde m'aneira a lhe aparec€r
me:a o'relhÌaD, e ta,m,béÍn, trnão lhe aparecem os pésll.

Gom excepção do rei, todos os ho,mens têm oabeça coberta com barrete

(1) Escneve Frei Luís d'e Sousa (Anais de D. João lll, Vol. l, p.26)
que para o terceiro casamento de D. Ma,nuel toda a corte e até a

pessoa d,e,l-rei troco'u o traijo português pelo castelhano ou f{amengo.
(2) ,Recorde-se ,que a rainha ,D. Leonor, filha de Joana, a Louca, vi,via
na Flandr.es com sua tia a arquiduquesa Margarida de Austria, regente
dos Paises-Baixos.(1) Victor Ribeiro, A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ,p.292.



ou gorra ou chapétr (o duque de Bragança). Seria uso, no sécul,o XVl, os ho,
,nrens cobrirem a ca'beça?

Notemos, por fim, que a igrr,eja em que se passa â ce;r'imónia tem uma
capela-rnor coÍtt abóbada de nervu'ras e flores, bem dentro da época rnanuelina>.

É irnpressionante a inteira se'melhança da cornposição do painel com a da
ilum'inura que, segundo se tem julgado, reprssonta o casarmento do rei D. João I

com D. Filipa de Lencastre (1). Nela tam'lép se Íigura uïÌa oena passada à
entrada da capela-mor de u'ma igreia. Um bispo mitrado e coÍn bácuto aproxima as
mãos do Rei e da Rainha, atrás dos quais se situam os respectivos cavateiros
e damas presumivelmente as suas testemunhas. Mas, aqu,i, o Rei e a Rainha usam
traies de cerimónia, não Íaltando, ao prirnciro, a cor(xt e usando a rainha um
vestido de cauda levantada'por uma das suas damas. A identifi'cação da fig. (4)
como sendo o duque de Bragança D. Jairne permite ient!,ficar esta personageÍn
na painel da rcDegolação d,e S. João Baptistal, na igreia deste santo em Tomar.

Anotemos ainda qus somento no ,retábulo da Co,nceição e noutro existente
na igreia matriz da Egn encontraÍnos figuras enverga,ndo o hábito dos comen-
dadores da Ordem de Cr,isto: um manto branco comprid,o, sem mangas, que se
'segurava na cintura para não arrastar pelo c"Ìrão quando os freires andavam a
pé. A cruz de cristo era pregada so'bre o coração do Íreire, a meio do peito.

Observemos, ipor fim, qu,e a alva de gur,e o padre Francisco Rebelo se revegte,
repuloda sobre o lado direito, deve ser tarnbém um hábito de Cristo, ernbora
não ostentando a cruz no peito, por motivos I'itúrgicos, se nos lembrarmos de
:qué os vigár'i'os de Santa Maria ds Lisboa o deveriarn possuir obrigatoria'mente.

TENTATTVA DE RECONSTTTUTçÃO DA V|DA DO pAtNEL

Foi executado cerca de 1520 pelo pintor real, Jorge Afonso, para a igreia
da Conceição dos Freires de Cristo de Lisboa, provavelm,ente por iniciativa
coniunta do rei D. Manuel (Governador e administrador da Ordern de Cristo)
e de D. Álvar.o da Costa (,possível comendador de Santa Maria de Lisboa).

Para traçar o seu de;buxo, Jorge AÍo,nso t€ve em mên'te, por certo as li'nlus
d,e corrycosição .da ilunnrinura d'o século XV que repr€sente o cas3,mento de D.
.loão l. O painel foi colocado no retá,bulo feito pelo calpinteiro de marcenaria
AÍonso Gonçalves, irmão de Jo,rge Aifonso, a expensas do rei D. Manuel Belo
se,u alm,oxarifado da Gasa da índ,ia.

O quadro passou, depois, à posse d,a Santa Casa da Misericórdia, o que ee
deduz da a'ntiga inscrição que se vê na orla do manto do D. Álvaro da Gosta.
Corno? Sigarnos duas hipóteses, baseadas em Íactos conhecidos.

A primeira é s'u,gerida pela veriflcação de a data de 1541, que, segundo
p,arece, está escrita no reve,rso .do painol, corres,ponde ao ano em que D. Duarte
da Costa foi provedor da Misericórdia (1)

Asslm, D. Duarte poderia ter consegui.do passar o painel com o retrato de
seu pai, dele e do irmão para a Santa Casa.. lsso ser,ia mais fácil se ele tarnbém
fosse o comendado,r de Santa Maria de Lisboa. Esta hipótese explicaria a data
escrita no quadro qu€ se referi'ria à entrada na Santa ,Casa.

A segunda hipótese, talvez a rnais provavelnre'nte de admitir, baseia-se no
Íacto de D. Pedro ll ter manda'do colocar na capela-rnor 'da Gonceição ((urn
excelen:e tribu,naD. Deste modo é rnais compÍeensível que os Freires da Con-
ceição se desÍizessem do antigo retábulo para dar lugar à nova tri,buna.

Em qualqu,er.destas duas hipótêses, o incêndio que se seguiu ao terremoto
desïru,iu o retábulo de D. Pedro ll e o painel do\re ter ,escapado por estar na
parte da igreja da Misericórdia ou em anexos poupados pelo terremoto ds
1755. Dai passou à casa de S. Roqu,s dada pelo Marquez de Ponúal à Mise-
ricór'dia para sua instalação, vis,to estar vaga pela expulsão dos Jesuitro.
Encontra,mo-lo hoje numa das salas do Museu de São Roqrc.

(1) Victor Ri'beiro, A SANTA CASA DA MTISERICóRD,IA DE LISBOA,
p. 332.(1) História de Po,rtugal, Verbo Juvenil>r, Vol. 1.o, p. 44).



O PINTOR JORGE AF,ONSO E A ORIGEM DA PINTURA
FORTUiGUFSA DO SÉCULO XVI

Sabemos gue jâ era considerado pelo r'ei D.. Manuel {(um conxpetente
oÍiciabr quando o nomeou para seu, pintor... E FILHAMO-LO ORA NOVAMENTE
F.OR NOSSO 'PINTOR E QUEREMOS QUE ESTE SEJA VEADOR E EXAMINADO,R
DE TODAS A,S OBRAS DE P!ilITURA QUE SE PARA NÓS OU PARA OBRA
QUE NóS HAVERMOS DE PAGAR FTZERAM POR A!-GUNS OUTROS OFTCTAIS

DO SEU OFÍC|O E ASSTM, NAS QUE SE I-IOUVEREM DE AVALTAR ELE ,SEJA

PELA .NOSSA PARTE AVALIADOR.
Por esse tempo tamhém; existia outro excelente mestr,e pi'ntor, o visiense

Vasc,o Fernandes, a'utor do retábulo da Sé de Lam,ego executado de 1506 a 1511.
Jorge Afonso tinha a oficina numas cas,as de grande va'lo,r, onde existÍa

uma grande sala. situladas por detrás da capela-mor da iEreja de S. Dorningos.
Por essa oÍiclna passaram q!;ase todos os pintores de nomre em Portugal no
Século XVl, sendo mesmo utÌÌ deles, G,aspar Vaz,. rnencionado cotïÌo ,seu

trcriadolr i'sto é, 'corïÌo educado em sua casa,
Nela trabalhavam" ern 15'14, Pero Vaz, Garcia Fernandes e Gaspar Vaz.

O próprio Vasco Fernandes de Visetr asslna c,o,rÌÌo testemrun,ha numa' escritura
feita no convento de São Dom,inEos a favor de Jorge Afonso.

O pintor Gregór,io Lopes era seu genro por ser casado com lsa'bel Jor,ge,
sua Íilha, e Cristóvão de ,Figueinedo e Garcia Fernandes era,m seus sobr,lnhos
por aifinidade. Além disso, era ,cunhado de Francisco Henríques, pintor ,por
certo Íla,mengo como de,duziu Sousa Viterbo, D. João lll renovou-lhe o cargo
de pintor r,eal enl 1529. Mo,rreu antes de 23 de Junho de 1540.

O Íacto de Jorge A,fonso ser irm'ão de A;fonso G'onçalves levou-nos a' uÍma

teoria <genealóEica> da evolução da pintura em ,Portugal e da sua origie'm ba-
seada na oibservação de que a grande maiori,a dos no'mes dos portugueses no
sécu,lo XV e no prim'eiro quartel do século XVI serem constituÍdos pelo Írorrìê
pró;prio, seguido do'no,mo .d,o pai ou do patron{mico ou da terra da naturalidade.
Também, m'u,itas v'ezes, o 'Íilho mais velh,o re,ce,bia o noÍne ,completo do pai.
É a partir do sécu'lo XVI que os patroním,ic'os e toponímicos passam a ser
ap,elidos de fa'mília. Corno exemplos ,típicos citemos:

lsabel Jorge, = lsabel, fiÍha de Jorge AÍonso
Afonso de Paiva = A'Íonso, natural de Paiva
Gomes Eanes de Zurara = Gomres, Íilho de Joane, natural de Zurara.
Então, se Jorge Afonso era inmião de AÍonso Gonçalves, deduzirnos que

este era o lrm,ão mais velho e tinha o ,no,me completo de seu ,pai, qu,e corres-
ponde ao do ipintor do infa'nte ,D. Pedro e ggu ,oonÌpanhe|'ro no f€,go,rìtrro de

Alfar'obeira e por isso castigado por D. Afonso V qtre mais tarde lhe perdootr
a pedido do desem'bargador do,paço,Dr.,Lopo Gongalves. (1) Assim, o pintor
Jor'ge Afonso pode'ria ter sido filho do pinto;n ArÍonso Gonçalves e este irmão
dos ,pintores Alvaro Gonça,lves, João Gonçalves e ,Nuno, Gonçatves, filhos de
um Gonçalo. Ora, sarbemos que D. Aifonso V estabeleceu u,ma tença, em 1,450,

ao pintor Gonçalo Eanes qtre tinha sido pi,ntor d'o seu avô, o rei D. João l.
Assim, este artista teria sido o progenitor dos ilustres pintores Gonçalves. ,Da

of,icina de Jorge Aúonso, seu preten,so Ílêtoz teriam saido 'euâsê to'dos os mestres
pintores portugueses da ,pr'im'eira ,metade do século XVl, pois ,ÍìÌesm,o o vi-
seense Gaspar Vaz aí foi rrcriadron. E Vasco Ferna,ndes? Este tem o mesÍno
nome que uirn pintor pont'ug'uês que passorl :por Baroelona em 1459. Pod,e

ter sldo ele o pai do Vasco Fernandes, autor do retábulo da sé de La'meg,o, e do
pintor Pedro Vaz qu,e recebeu uma carta 6s ,privilégio de D. Afo,nso V em 1473.
A técnica de Vas,co Fern,andes exernp'lirficad:a n,o p3,g'istral anjo da Anunciação
do retá:bulo de Lamego m,ostra ter ele aprendido 'a arte com pintor estrangeiro
ou formado''êrïr país es'trangeiire, na Flan.dresr colrr tod,a a prob,alidade.

Tracem,os, agora, um esquema da teoria fa,miliar da pintura portuguesa
dos séculos XV e XVI q'u'e teria, as sua's raízes na Flandres. Porq,uê? Gonçalo
Eanes aparece e,rn Portuga,l ern 1450 e D. A{onso V recom,pensa-o por ter sido
plntor do rei ,D. João I seu avô" 'Por 'outro lad'o, os seus pr,e'tensos três filhos
foram excel'entes pintores e, pela tésnica reve,lad,a no lpoliptico de S. Vicente de
Fora, artistas formados em o'ficina fl'arnenEa. Poderemos conjectuar que Gon-

çalo Eanes acomp'a{Ì,hou a infanta ,D. lsabel para a Borgonha e viveu na sua
cortè enl Bruxelas ,onde os s,eus filhos teriam escola de pintura na o,ficina do
Van der Weyden, ;pintor da cidade desde '1433.

Gonçalo Eanes pode rnuito bem ter sido irmão do pintor João Eanes quo
estava em Lis'boa em 1454 tendo sido nomeado por D. Afonso V ;pintor da
clctade de Lisboa, cargo em que s,e manteve aüé 1471, sendo então strbstituído
por ÍUuno Gonçalves, ,po'ss,ivelm,ente por ser mtrito velho.

O pintor Gre'gório Lopes pode 'muito bem ter sido filho do Doutor Lopo
Gonça!,ves e ,Íormado na oúicina de seu sogro Jorge AÍonso. assim como ,os

pintores Pero Vaz, Garci,a Fe;rnandes, Gaspar Vaz, Cristóvão ,de Figueiredo (?) e
Jorg's Leal (?).

Gontemporâneo de Jor,ge AÍonso deve ter sido o pintor da oidade de rlisboa

(1) José dos Santos ,Ca,rvalrho lconografia e Simbótica do Poliptico
de S. Vicente de ,Fora; pp. 203 e s,e,g.
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1'Luís Fewlandes, :sen'do estè, p'ossivelrnentq pai de Antón,io'Luís, também p,intor
",da mesma cldadd sm rilffi; ', . I " . :. ,:

e: De Jorge,:Afonso e' de Gregório Lopes Ío,ram, respeotilmrrrnte, filhos,'o
çintorAntónioJoséeoiiirrto,rcristóvãoLopes.'.'ì....

Gonçalo Eanes
(,Pintor do Rel D.
João l).

Francisco 'Eanes de Leiria

João Eanes
(Pintor da cidade de
Lisboa (195rt-1r171).
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Álvaro Gonçalves
.. ;'r,.,,, '.. rì 'ì.í *,i

João, Gonçalvee
(Pin'tor em ltália)

AÍonso Gonçatves

Nuno Gonçalves

DR. Lopo Gonçalves

r{r'

''Ì i : :

1 João Gonçalves 2"
Í (Falecido oerca de 1494)
I
Ì Jorge Afonso

,, .1, : .,,

I rraiguel Nunes

J Gregório Lopes

( .ti

'i r ,/'li 
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t-,,

' :' *'ì :':it
I

i António Jorgc

J cristovao Lopes
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Fig. 4 - A du,quesa de Goimbra D. Br,ites de Vilhena no Retábulo da Conceição
(figura voltada ao inverso, pa,ra comparação).

Fig. 5 - A duquesa de'Coimbra D. Bri'ies de Vilhena e,as suas Íilhas D. Helena;

D. Maria e D. Filipa identificadas pelo autor no painet do Casamento
da Virgem no Retábulo do Paraíso.
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Fig. 2 Fig. 3

Fig. 1 - Duque de Bragança D. Jaime.
Gravura; Elucitário No,biliár-
quico, ll, 106.

Fig. 2 - O Duque de Bragança D. Jai-
me no retábulo da Goncei-

ção.

Fig. 3 - O O,rq* de Bragança ,D. Jai-
nÌe ÍÌo painel da <Degolação
de S. João Baptistal da lgre-
ia cle S. João Baptista em
Tomar.



El@ cade'r'no íoi aca,bado ,no ,Nata|-77

Composto s lm,p'resso na

Ti'pogr,aÍia S. Pedio - A{canena
- em .rla,neiro de 1978

5O0 exenrplares.




